
 
 

 
 

Binnen KBM Groep onstaat de vacature voor de functie van:   

TEAMLEIDER FINANCIËLE ADMINISTRATIE  
(FULLTIME) 

 

Ben jij een ervaren financial die zich thuis voelt binnen een dynamisch familiebedrijf, 
waar hard werken gecombineerd wordt met plezierig samenwerken met leuke col-
lega’s? Ben je iemand die continue verbeteringen nastreeft en graag een team aan-
stuurt?  Dan zoeken wij jou bij KBM Groep! 
 

JE WERKZAAMHEDEN 

Als Teamleider geef je sturing aan de financiële administratie van de diverse onderne-
mingen binnen de groep. Je wordt de schakel tussen de afdeling, bestaande uit 6 mede-
werkers, en de groepscontroller. In deze functie zul je bezig zijn met een combinatie van 
leiding geven, coördineren en uiteraard ook operationele financiële taken zoals: 
 

• Voorbereiding en ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening; 
• Opstellen van managementrapportages;  
• Uitvoeren van projectbewaking (cost control); 
• Verzorgen van liquiditeitsprognoses; 
• Controlewerkzaamheden diverse tussenrekeningen; 
• Verzorgen van BTW-aangiftes en contact onderhouden met de fiscalist.     

 
 

JE EIGENSCHAPPEN 

• Zelfstandig, maar ook sterk in teamwork; 
• Goed in communicatie (mondeling en schriftelijk);   
• Stressbestendig en sterk in het sturen en bewaken op deadlines;    
• Kritisch en resultaatgericht;  
• Sterk analytisch vermogen. 

 

JE HEBT 

• Een HBO werk- en denkniveau; 
• Ruime werkervaring in een financiële functie; 
• Ervaring met financiële processen en specifiek projectadministratie (bij voor-

keur in een bouw- of vastgoedonderneming); 
• Kennis van fiscale wet- en regelgeving.  

 

  



 
 

 

DIT BIEDEN WIJ JOU  

Een gevarieerde en uitdagende functie in een dynamische en plezierige werkomgeving, 
een goed salaris en marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

 

DIT ZIJN WIJ 

KBM Groep, gevestigd in Katwijk ZH, omvat een aantal ondernemingen die actief zijn op 
het gebied van ontwikkeling, bouw, onderhoud en verduurzaming, met de focus op wo-
ning- en zorgbouw. Daarnaast zijn wij actief in de exploitatie en verhuur van vastgoed. 
Ons werkgebied is de Westelijke Randstad. Wij zijn een familiebedrijf, waar op een in-
formele wijze plezierig wordt samengewerkt.       

 

INTERESSE/ MEER INFORMATIE? 

Als je interesse hebt in deze veelzijdige functie, stuur dan je uitgebreide motivatie en CV 
voor 6 januari 2023 naar info@kbm.nl.   

 
Als je vragen hebt over deze vacature, neem dan contact op met Dick van der Plas (alge-
meen directeur). Hij is bereikbaar via telefoonnummer 071-4029 215.  
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